
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

1 ดร.จรัมพร   หรรษมนตร์ รองศาสตราจารย์
2 ดร.ณัฐวุฒิ   จันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ดร.เต็มสิริ  ทรัพย์สมาน อาจารย์
4 ดร.นิรมล   เรืองพยุงศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ดร.พรศักด์ิ   ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์
6 ดร.เพ็ญศิริ   ทองผดุงโรจน์ รองศาสตราจารย์
7 ดร.สิทธิพงศ์    มหาธนบดี อาจารย์
8 ดร.สุเทพ   บุตรดี รองศาสตราจารย์
9 ดร.สุรังศี  เดชเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ดร.แสนสด      พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ดร.อมรพันธุ ์  พันธุโ์อภาส อาจารย์
12 ดร.นพรัตน์     สีม่วง อาจารย์
13 นายประมุข   เจนกิตติยนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 นายพิพิถนนท์   พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 นายวิรัช   อยู่ชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 นายสมฤกษ์    ปุจฉาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 นายสายันต์   พรายมี อาจารย์
18 ดร.สุพัฒน์  เอี่ยมสุภาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ดร.คมกมล  จองบุญวัฒนา อาจารย์
20 ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์
21 ดร.วิษณุ    จิตวิริยะ อาจารย์
22 นางสาวดาราพรรณ  วงษาก้อ อาจารย์
23 นายวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม รองศาสตราจารย์
24 นายวชิร  ฉายสุวรรณ อาจารย์
25 ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล รองศาสตราจารย์
26 ดร.จิรพงศ์  ลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 นางศิริพร  ดาวพิเศษ รองศาสตราจารย์
28 ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย รองศาสตราจารย์

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย

วันที ่ 14  ธันวำคม  2560
หน่วยเลือกตั้งที ่1  คณะวิศวกรรมศำสตร์

ประเภทคณำจำรย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

29 ดร.จุฑามาศ  ชุมลักษณ์ อาจารย์
30 ดร.ฉัตรชัย   นิมมล รองศาสตราจารย์
31 ดร.ชัชพล   มงคลิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
32 ดร.ศุภชัย   ตระกูลทรัพย์ทวี รองศาสตราจารย์
33 ดร.สุภาภรณ์  สุวรรณรังษี รองศาสตราจารย์
34 นายธฤต     รัตนมณี อาจารย์
35 นายธีรศักด์ิ   ศรีมิตรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 นายนิติธร   คงแก้ว อาจารย์
37 นายพรชัย   จงจิตรไพศาล รองศาสตราจารย์
38 ดร.สถาพร    วังฉาย อาจารย์
39 ดร.อนุชา   หิรัญวัฒน์ รองศาสตราจารย์
40 นายอัศวิน   ยอดรักษ์ อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
41 ดร.กานต์      พนาศุภมัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 ดร.ไกรพัฒน์   จีนขจร รองศาสตราจารย์
43 ดร.จันทรพร    ผลากรกุล รองศาสตราจารย์
44 ดร.ชัยวัฒน์    ประไพนัยนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ดร.ถิราวุธ   พงศ์ประยูร รองศาสตราจารย์
46 ดร.ปกรณ์     กิตติภูมิวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
47 ดร.พนิตนาฎ   จันทรานุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 ดร.พัชรินทร์   วรธนกุล รองศาสตราจารย์
49 ดร.ภาวนี   นรัตถรักษา รองศาสตราจารย์
50 ดร.มณพิไลย   นรสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51 ดร.สุชาตา   เกิดผลภัทระ อาจารย์
52 ดร.สุภัค    ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53 ดร.สุวิมล  วงศ์สกุลเภสัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
54 นางวรรณกุล   บ ารุงสาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55 นางแสงนวล   ศรีรัตน์ชัชวาลย์ อาจารย์
56 นายกิตติ   ธัมสัตยา อาจารย์
57 นายพิชาญ   ตันติชัยปกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
58 ดร.รุ่งโรจน์   เกาะคู อาจารย์
59 ดร.พิสิษฐ์  ใจสถาพร อาจารย์
60 ดร.อนุรักษ์ ปิติรักษ์สกุล รองศาสตราจารย์
61 นายไพโรจน์ วงศ์วิโรจน์ธนา อาจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบินอวกาศ

62 ดร.กรองแก้ว  เลาหลิดานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63 ดร.เขมพัฒน์  ตันติวัฒนกูล อาจารย์
64 ดร.จักร    จันทลักขณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
65 ดร.ต้นคิด   จันทรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 ดร.ธาดา   สุขศิลา อาจารย์
67 ดร.บุญชัย   วัจจะตรากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
68 ดร.ปูมยศ   วัลลิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
69 ดร.พงศธร   สายสุจริต อาจารย์
70 ดร.พงษ์ศักด์ิ   นิ่มด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
71 ดร.พัชรินทร์    แซ่จัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
72 ดร.พิสิฐ  ยงยิ่งศักด์ิถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
73 ดร.เพชร   เจียรนัยศิลาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
74 ดร.สว่างทิตย์  ศรีกิจสุวรรณ อาจารย์
75 ดร.สุธรรม    ปทุมสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
76 ดร.สุวณิช    จิตศิริพาณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 ดร.สุวัฒน์   กุลธนปรีดา ศาสตราจารย์
78 ดร.อริสรา    ชัยกิตติรัตนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
79 ดร.อุดมเกียรติ   นนทแก้ว รองศาสตราจารย์
80 ดร.เอกรินทร์   พงพินิจธนา อาจารย์
81 นายทศพร  สุนทรเภสัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
82 ดร.ธีรวัจน์   แสงเพชร์ อาจารย์
83 นายมานพ  คงคานิธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
84 ดร.บารมี    ปัทมพรหม อาจารย์
85 ดร.ธีรพล  ศรียุบล อาจารย์
86 ดร.ชัยณรงค์  ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
87 ดร.ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์ รองศาสตราจารย์
88 ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง รองศาสตราจารย์
89 ดร.สินชัย  ชินวรรัตน์ รองศาสตราจารย์
90 ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ รองศาสตราจารย์
91 ดร.สมรัฐ  เกิดสุวรรณ รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
92 ดร.กฤษณ์    อ่างแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
93 ดร.จิระศักด์ิ   ชาญวุฒิธรรม รองศาสตราจารย์
94 ดร.เชิดพงษ์   ดีเลิศไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
95 ดร.ไชยนรินทร์   อัครวโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
96 ดร.สุมาลี   อุณหวณิชย์ รองศาสตราจารย์
97 ดร.นที   ทองอุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
98 นายวงศกร    วงศาโรจน์ อาจารย์
99 นายศวุฒ   บุศยอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
100 นายสาธิต   มังคลาจารย์ อาจารย์
101 นายสุรชัย   จันทร์ฉาย อาจารย์
102 นายสุวัฒน์  รอดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
103 นายวิทยา    กุดแถลง อาจารย์
104 ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์ศุภเสน อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
105 ดร.ไกรสร    ไชยซาววงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
106 ดร.แคทรียา    สุวรรณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
107 ดร.ชาตรี  มหัทธนจาตุภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
108 ดร.ฐะปะนีย์   ตรีรัตนภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
109 ดร.ด ารงฤทธิ ์ เศรษฐ์ศิริโชค อาจารย์
110 ดร.นพดล    ฉาบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
111 ดร.นภดล    วิวัชรโกเศศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
112 ดร.ประยุทธ   อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์
113 ดร.พงษ์ศักด์ิ   กีรติวินทกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
114 ดร.พิสิฐ   วนิชชานันท์ อาจารย์
115 ดร.พิสิษฐ์    ล่ิวธนกุล รองศาสตราจารย์
116 ดร.เพ็ญนภา  ไพโรจน์อมรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
117 ดร.เรวัต  ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์
118 ดร.วรัญญู   วงษ์เสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
119 ดร.วรา   วราวิทย์ รองศาสตราจารย์
120 ดร.วันวิสาข์   ไทยวิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
121 ดร.วิไลพร  แซ่ล้ี รองศาสตราจารย์
122 ดร.ศิริชัย   รุจิพัฒนพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
123 ดร.สุกฤตา  ปริปุรณะ อาจารย์
124 ดร.อภิบาล   พฤกษานุบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
125 ดร.เอกรัฐ  บุญภูงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
126 นางสาวองค์อร   รัตนนาถถาวร อาจารย์
127 นางสาวอรอุมา   เทศประสิทธิ์ อาจารย์
128 นายชัชชัย    เสริมพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
129 นายณัฐินันท์   สกุลภักดี อาจารย์
130 ดร.ดนุชา   ประเสริฐสม อาจารย์
131 นายปรีชา   ทองดิษฐ์ อาจารย์
132 นายรุสล่ี   สุทธวีร์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
133 นายวัชระ  ภัครมาตร์ อาจารย์
134 นายโสภณ   อภิรมย์วรการ อาจารย์
135 ดร.สมพร สิริส าราญนุกุล รองศาสตราจารย์
136 ดร.บัลลังก์  เนียมมณี รองศาสตราจารย์
137 นายคทาเทพ สวัสดิพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
138 นายสิทธิพร  เกิดส าอางค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
139 ดร.วิทวัส  ผ่องญาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
140 นายพิสิษฐ์  อิทธิยาวุฒิ อาจารย์
141 นายคมสัน  ภูม่าลี อาจารย์
142 นายวิสุทธิ ์องค์คุณารักษ์ อาจารย์
143 ดร.ธีรธรรม  บุณยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
144 ดร.สุขสันต์  นุ่นงาม รองศาสตราจารย์
145 นายธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์ รองศาสตราจารย์
146 นายไชยันต์  สุวรรณชีวะศิริ รองศาสตราจารย์
147 ดร.ณชล  ไชยรัตนะ รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
148 ดร.กมลวัลย์   ลือประเสริฐ รองศาสตราจารย์
149 ดร.กวิน   ตันติเสวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
150 ดร.กิตติชัย         ธนทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์
151 ดร.ณพล    อยู่บรรพต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
152 ดร.ณัฐวุฒิ    ธนศรีสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
153 ดร.เทอดศักด์ิ   รองวิริยะพานิช รองศาสตราจารย์
154 ดร.ปิติ   สุคนธสุขกุล ศาสตราจารย์
155 ดร.พิจิตร   เจียมวรางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
156 ดร.พิทยา  แจ่มสว่าง รองศาสตราจารย์
157 ดร.พิสณฑ์         อุดมวรรัตน์ รองศาสตราจารย์
158 ดร.มรุพัชร   จ านงค์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
159 ดร.สิทธิศักด์ิ    แจ่มนาม อาจารย์
160 ดร.อรุษ  เพชรเชิดชู รองศาสตราจารย์
161 นายอุทัยฤทธิ ์  โรจนวิภาต อาจารย์
162 ดร.นิรันดร์  อนันต์ธนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
163 ดร.มาโนช  สรรพกิจทิพากร รองศาสตราจารย์
164 ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง รองศาสตราจารย์
165 ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล รองศาสตราจารย์
166 ดร.ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
167 ดร.กฤตธี       เอียดเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
168 ดร.กิตติชัย  ฟักพันธุ์ อาจารย์
169 ดร.ณัฐพงศ์   สอนสุวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
170 ดร.ทศพล  ตรีรุจิราภาพงศ์ อาจารย์
171 ดร.ธนพร   โรจน์หิรัญสกุล อาจารย์
172 ดร.ธนภักษ์   เมธนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
173 ดร.ธนศักด์ิ   นิลสนธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
174 ดร.ธ ารงค์สิน    สิริพงษ์สกุล อาจารย์
175 ดร.ปิโยรส    พรหมดิเรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
176 ดร.ภูตินันท์   เอื้อวงศ์สุวรรณ อาจารย์
177 ดร.รังสินี   แคนยุกต์ อาจารย์
178 ดร.วัลลภ   หาญณรงค์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
179 ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ อาจารย์
180 ดร.สมฤกษ์    จันทรอัมพร รองศาสตราจารย์
181 ดร.อทิตยา  โต๊ะสัน อาจารย์
182 ดร.แคทรียา    ทวีทรัพย์ อาจารย์
183 นายจิตตกร   ทรงต่อศรีสกุล อาจารย์
184 นายเจนณรงค์  ต้ังตรงไพโรจน์ อาจารย์
185 นายทวีป   งามสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
186 นายสมควร   วัฒนกิจไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
187 ดร.กฤษดา  อัศวรุ่งแสงกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
188 ดร.กุศล  พิมาพันธุศ์รี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
189 ดร.ชยธัช   เผือกสามัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
190 ดร.ธนสาร   อินทรก าธรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
191 ดร.ธีรเดช   วุฒิพรพันธ์ รองศาสตราจารย์
192 ดร.นันทกฤษณ์     ยอดพิจิตร รองศาสตราจารย์
193 ดร.วรพจน์    มีถม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
194 ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
195 ดร.สิรวิชญ์    สว่างนพ อาจารย์
196 นางอมรรัตน์    ชุมภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
197 ดร.ชาติชาย     อัศดรศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
198 นายณฤทธิศั์กด์ิ  ตันติทิพย์วรรณ อาจารย์
199 ดร.พิพัฒน์     ไพศาลภาณุมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
200 นายสมชาย   พรชัยวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
201 ดร.อรรถกร  เก่งพล ศาสตราจารย์
202 ดร.เปรมพร   เขมาวุฆฒ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ปรำจีนบุร)ี

1 ดร.วิบูลย์    เลิศวิมลนันท์ อาจารย์
2 ดร.ทักษิณ   แสงสุวรรณ อาจารย์
3 ดร.โยทกา    ชมภูศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์


